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1. ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2012 se nesl v práci Památníku Lidice ve znamení 70. výročí lidické a ležácké tragédie, které jsme si
připomněli, kromě výrazných pietních vzpomínek, celou řadou vzpomínkových a kulturních doprovodných
programů, a to nejen v Lidicích a Ležákách, ale na řadě míst České republiky. Za všechny lze jmenovat
především Děkovný koncert Pro Lidice v předvečer piety, již 7. ročník celostátní přehlídky dětských
pěveckých sborů Světlo za Lidice, zatím nejdelší štafetový běh Ravensbrück – Lidice – Ležáky, pochod
mládeže Oheň (bez) naděje na trase Ležáky – Pardubice i 2. ročník Memoriálu Karla Kněze v orientačním
běhu mládeže po trase ležácké naučné stezky.
Přeživší ženy a děti lidické a ležácké tragédie, v doprovodu ředitele PL, byly v průběhu roku na výraz jejich
ocenění přijaty předsedou Vlády ČR, ministryní kultury, předsedkyní Poslanecké sněmovny a předsedou
Senátu Parlamentu České republiky.
Za historický mezník v naší činnosti považujeme oficiální návštěvu prezidenta Spolkové republiky Německo
Joachima Gaucka v Lidicích v doprovodu prezidenta České republiky Václava Klause. Této návštěvě
předcházel omluvný dopis spolkového prezidenta obětem lidické a ležácké tragédie.
Pozornost byla věnována i KP Lety, kde jsme uspořádali dvě pietní vzpomínky k výročím s přímou vazbou
na dějiny letského tábora a k romskému holocaustu.
Uplynulý rok se nesl v duchu mnoha oficiálních návštěv v Lidicích, prohloubení spolupráce s některými
podobně postiženými místy v Evropě (Bělorusko, Norsko, Slovensko, Lotyšsko, Anglie) a navázání
spolupráce s arménským Muzeem genocidy v Jerevanu.
Nelze opomenout otevření nové stálé expozice Lidické sbírky výtvarného umění, jejíž prostory procházely
od roku 2011 rekonstrukcí, která měla zajistit podmínky odpovídající kvalitě a hodnotě vystavených děl.
Jubilejní byl také 40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, která opět překonala historický
rekord v počtu přijatých prací a kromě výstavy nejlepších prací v Lidicích byla prezentována na mnoha
místech v ČR i zahraničí.
Tradičně výraznou byla opět vzdělávací činnost památníku s množstvím odborných seminářů a výchovných
programů pro pedagogy, studenty, ale i děti předškolního věku. Rovněž Mezinárodní vědomostní soutěž
Lidice pro 21. století si udržela vysoký standard a téměř rekordní účast soutěžících. Potěšitelná byla úroveň
a výsledky poznávací soutěže pro české studenty s názvem CEMACH o současném Státu Izrael.
Výstavní činnost památníků se vyznačovala širokou nabídkou jak v oblasti historické, tak i výtvarné a za
největší a neobvyklý počin roku považujeme Celostátní výstavu poštovních známek v Lidicích.
Díky pochopení Ministerstva kultury se dařilo realizovat nutné investiční záměry, z nichž největším byla
oprava opěrných zdí u In Memoriam v Lidicích.
Velkým pozitivem roku byla v roce 2012 absolutně nejvyšší návštěvnost v Lidicích, Ležákách a v Letech za
období pod státní správou těchto památníků. Nepochybně na tomto výsledku mají zásluhu i veřejnoprávní
média na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, která poskytovala informace ve značném měřítku a
dokonce s přímými přenosy piet z Lidic, Ležáků i z Letů.
Na vysoké úrovni jsme udrželi publikační a dokumentární tvorbu. Za všechny lze jmenovat filmový
dokument pod názvem „105“ o osudu lidických dětí a vzdělávací DVD o historii Lidic.
Značné intenzity doznaly besedy pamětníků, na kterých jsme úzce spolupracovali, a to nejen v Lidicích, ale
zejména po celé ČR i v zahraničí. Za příkladnou lze označit spolupráci s obecními úřady v Lidicích,
Miřeticích a Letech u Písku, rovněž tak s Českým svazem bojovníků za svobodu.
V práci památníku se však našly i některé neúspěchy. Patří k nim nezrealizovaná stavba ekumenické kaple
v Ležákách pro administrativní potíže při tvorbě architektonických projektů, nedořešení odkupů pozemků
v NKP Ležáky, zmatečný projekt Rozeznění v Lidicích a naše spíše jednosměrná činnost v rámci plnění
úkolů z Memoranda vypálených obcí ČR i ze smlouvy se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel.
K negativům si dovoluji přidat i enormně zvýšenou administrativní náročnost na práci Památníku Lidice ze
strany zřizovatele, která značným způsobem eliminovala hlavní činnost pracovníků této malé paměťové
organizace. Nelze také opomenout trvalý problém s nedostatkem provozních a mzdových prostředků, který
limitoval práci spravovaných památníků i v tak významném jubilejním roce.
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Rok 2013 bude rokem „všední“ činnosti s naší hlavní snahou, aby se stále snižující finanční prostředky
neprojevily na běžném chodu památníků a při plnění úkolů zřizovací listiny.
JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice

2. PAMÁTNÍK LIDICE A JEHO HLAVNÍ ČINNOSTI
Památník Lidice, ležící jen 25 minut jízdy z centra Prahy, je každoročně cílem desetitisíců
návštěvníků z celého světa.
Ve stálé expozici muzea mohou zhlédnout multimediální expozici o historii a tragedii Lidic pod
názvem „...a nevinní byli vinni“.
V 1. patře Lidické galerie a současně ve vzdělávacím středisku je nabízen návštěvníkům výběr
z několika filmů: hlavní dokumentární film „Lidice“ a filmy na přání - „Noc delší než den“, „Druhý život Lidic“ a
„Lidické ženy vyprávějí“, „Ležáky 42“, „Nehodni žití. Cikánský tábor Lety 1942-43“.
Mezi naše služby návštěvníkům patří i poskytnutí průvodce pietním územím – v českém, anglickém,
německém a francouzském jazyce. Průvodce seznámí návštěvníky s historií a provede je místy, kde se
nachází společný hrob zastřelených lidických mužů, základy Horákova statku, základy bývalého kostela sv.
Martina ze 13. století, základy školy a původní hřbitov. Na pietním území jsou umístěny i sochy a plastiky.
Nejznámějším dílem je sousoší od akademické sochařky Marie Uchytilové „Pomník dětských obětí války“.

V přízemí Lidické galerie je vystavena část „Lidické sbírky“, kde si návštěvníci mohou prohlédnout
díla darovaná Lidicím od umělců z celého světa a kde je k dispozici na objednání odborný výklad v češtině a
angličtině a také audioprůvodce po nejvýznamnějších dílech sbírky. V 1. patře Lidické galerie našla
každoročně své trvalé místo „Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“. Prostory galerie slouží také
k doprovodným programům k výstavám.
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Pracovníci Památníku poskytují informace a odborné konzultace studentům, badatelům,
pracovníkům masmédií, ale i řadovým občanům z celého světa. Památník Lidice spolupracuje
při poskytování služeb s řadou institucí a organizací z domova i ze zahraničí.
Návštěvnost v Památníku Lidice v roce 2012
Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2012 Muzeum
cizinci ČR
ciz. studenti ČR studenti
leden
27
98
131
113
únor
24
79
314
135
březen
101
220
1188
391
duben
248
456
961
1484
květen
209
421
775
2219
červen
185
635
929
2054
červenec 277
705
596
444
srpen
228
662
827
317
září
271
299
2118
757
říjen
183
171
1413
936
listopad
77
133
269
320
prosinec
40
89
181
137
celkem
1870
3968 9702
9307

zdarma
170
31
120
117
1311
15969
163
67
527
494
146
18
19133

ostatní
37
62
165
312
963
1408
910
890
462
300
61
41
5611

svatby
0
0
0
0
72
370
312
180
135
0
0
0
1069

celkem
576
645
2185
3578
5970
21550
3407
3171
4569
3497
1006
506
50660

Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2012 Galerie
cizinci ČR
ciz. studenti ČR studenti
leden
4
11
1
61
únor
0
15
0
6
březen
0
12
0
19
duben
20
37
1
91
květen
15
25
52
67
červen
11
71
17
121
červenec 12
43
39
37
srpen
0
59
0
28
září
7
147
45
67
říjen
40
54
0
19
listopad
0
11
0
42
prosinec
2
118
0
6
celkem
111
603
155
564

zdarma
115
52
103
37
810
790
45
73
266
73
58
2
2424

ostatní
19
20
41
51
37
124
53
59
60
32
278
35
809

kultura
619
284
262
90
0
0
0
0
0
360
404
173
2192

Celkem
830
377
437
327
1006
1134
229
219
592
578
793
336
6858

Celková návštěvnost Památníku Lidice za rok 2012
cizinci ČR
ciz. studenti ČR studenti
zdarma
31
109
132
174
285
24
94
314
341
83
101
232
1188
410
223
268
493
962
1575
154
224
446
827
2286
2121
196
706
946
2175
16759
289
748
635
481
208
228
721
827
345
140
278
446
2163
824
793

ostatní
56
82
206
363
1000
1532
963
949
522

kultura/svatby

Celkem
1406
1222
2622
3905
6976
22684
3636
3390
5161

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
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619
284
262
90
72
370
312
180
135

říjen
listopad
prosinec
Cel. 2012

223
77
42
1981

225
144
207
4571

1413
269
181
9857

955
362
143
9871

567
204
20
21557

332
339
76
6420

360
404
173
3261

Cel. 2011

1907

5673

8571

8787

10337

5211

2790

43276

Rozdíl

74
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1286

1084

11220

1209

471

14242

4075
1799
842
57518

Komentář k tabulce:
Překročení návštěvnosti o více jak 30% proti minulému roku značí současně i největší návštěvnost
od založení příspěvkové organizace Památník Lidice. Hlavní příčinou je 70. výročí tragédie, které bylo
sledováno výrazněji i mediálně a lze se domnívat, podle pravidelné návštěvnické ankety, že v tomto roce
navíc ještě dozníval zájem veřejnosti vyvolaný celovečerním filmem LIDICE, uvedeným s velkou reklamou
do kin v předchozím roce.
Hlavní skupiny příjemců služeb Památníku Lidice – cílové sociální kategorie
děti do 18 let
mládež do 26 let
senioři
osoby se zdravotním postižením
cizinci
krajané
obyvatelé venkova
Významné návštěvy Památníku Lidice v roce 2012
21. ledna se zúčastnil šachového turnaje pro mládež „Lidická simultánka“ bývalý mistr světa Anatolij
Karpov, který nad turnajem převzal trvalou záštitu. A. Karpov, společně s mezinárodním velmistrem Janem
Smejkalem, sehráli partie proti 23 mladým hráčům, z nichž jeden uhrál na mistra světa remízu. Současně
s nimi přijel do Lidic europoslanec a první československý kosmonaut Vladimír Remek, aby společně
s oběma šachovými velikány předal účastníkům turnaje pamětní diplomy a ceny.
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Památník Lidice navštívil dne 30. ledna 2012 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Arménské
republiky v ČR. Pověřovací listiny předala J.E. Tigran S. Seiranian panu prezidentovi teprve na podzim
minulého roku a už po několika měsících zdejšího působení navštívil arménský velvyslanec Lidice. V jeho
doprovodu byl i šéfredaktor arménsko-evropského časopisu "Ortir" pan Hagop Asatryan.
Hosté informovali vedení Památníku o bohaté historii Arménie a životě arménské komunity v České
republice. Zdůraznili historické trauma, genocidu na Arméncích ze strany Turků v roce 1915, za kterou se
turecká strana dodnes řádně neomluvila, a na příkladu Lidic uvedli, že v civilizovaném světě lze dojít k
porozumění mezi bývalým agresorem a jeho obětí.
Další diskuse byla věnována možné spolupráci nejen v rámci tradiční Mezinárodní dětské výtvarné výstavy,
ale v širším měřítku i při vzájemné výměně historických výstav a informací.
Na závěr návštěvy si delegace prohlédla expozici muzea, kde pan velvyslanec učinil zápis do pamětní knihy,
a přes panující mrazivé počasí prošli hosté i pietní území.

V pátek 1. června poctila Památník Lidice svojí návštěvou velvyslankyně Jihoafrické republiky, paní
Celia-Sandra Botha. Zajímala se nejen o historii i současnost obce Lidice, ale zúčastnila se také jako čestný
host svatby v Růžovém sadě a pronesla přípitek pro štěstí novomanželům. Společně s ředitelem památníku
si prohlédli pietní území, paní velvyslankyně se poté zajímala jak o expozici v muzeu, tak o Lidickou sbírku v
galerii a s velkým zájmem rovněž zhlédla dětské práce vystavené v rámci 40. ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy. Zde je také vystaveno oceněné dílo patnáctileté Natashy Brown z Jihoafrické republiky. V
pamětní knize zanechala přípis: „What a glorious exhibition! A celebration of life next to Lidice – a perfect
contrast. The museum is an experience of remembrance“ (Jaká vynikající výstava! Oslava života vedle Lidic
– perfektní kontrast. Muzeum je nezapomenutelným zážitkem.)
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Pan Raymond Frugier, starosta francouzského Oradouru-sur-Glane, se na své cestě z pietního aktu
v Ležákách do KT Dachau zastavil 25. června také v Lidicích, aby si prohlédl jak pietní území, tak památník i
galerii. Při recepci u paní starostky Kellerové mu byla ředitelem Památníku Lidice v upomínku jeho zdejšího
pobytu předána pamětní medaile.

Návštěva prezidenta SRN Joachima Gaucka a prezidenta ČR Václava Klause.
Prezident Spolkové republiky Německo pan Joachim Gauck navštívil 10. října 2012 v pozdních odpoledních
hodinách Památník Lidice. V Lidicích byl přivítán prezidentem ČR panem Václavem Klausem, ministryní
kultury Alenou Hanákovou a starostkou obce Lidice Veronikou Kellerovou.
Oba prezidenti položili věnce na společný hrob lidických mužů a květiny k sousoší dětí, kde hostům zapívaly
děti z družiny při ZŠ Buštěhrad pod vedením Anny Holeyšovské.
Po prohlídce muzea, kde oba prezidenti provedli zápis do pamětní knihy, se J. Gauck a V. Klaus setkali s
přeživšími lidickými ženami a dětmi na neformální besedě. Vyslechli si zajímavá vyprávění Marie Šupíkové,
Václava Hanfa a Miloslavy Kalibové. Prezident SRN poděkoval všem pamětníkům, že přišli na toto setkání a
slíbil, že o jejich pohnutých osudech bude vyprávět při jeho četných setkáních, zejména německým
studentům.
Na závěr návštěvy předali pamětníci oběma prezidentům publikace o osudech dětí a historii Lidic a kytice
růží z lidického Růžového sadu. Prezident Václav Klaus předal kytici paní Miloslavě Kalibové a popřál jí
hodně zdraví k jejímu významnému životnímu jubileu.
Návštěva prezidenta Joachima Gaucka potvrdila slova, vyjádřená v jeho omluvném dopise obětem lidické a
ležácké tragédie z června tohoto roku a symbolicky tak završila rok, ve kterém si všichni připomněli 70.
výročí vypálení Lidic a Ležáků.
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Předseda Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pan Hovik Abrahamyan v doprovodu
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Arménské republiky v ČR J.E. pana Tigrana Seiraniana, a s
početnou delegací poslanců Národního shromáždění Arménské republiky, navštívil 30. října 2012 Památník
Lidice.
V Lidicích přivítala delegaci starostka obce Veronika Kellerová, pamětníci Marie Šupíková a Pavel
Horešovský a ředitel Památníku Lidice.
Vzácná návštěva položila věnec na společný hrob lidických mužů, kytici k sousoší lidických dětí a prohlédla
si expozici muzea. Pan Abrahamyan učinil zápis do knihy hostů a na závěr návštěvy zavítal do Lidické
galerie, kde si v doprovodu vedoucí galerie I. Kasalické prohlédl Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu a
především výtvarné práce arménských dětí.

Dne 2. listopadu navštívila Lidice delegace veteránů druhé světové války z Běloruska
Početná delegace běloruských veteránů navštívila Památník Lidice. V Lidicích je přivítala starostka
obce Veronika Kellerová, představitelé památníku a pamětník lidické tragédie Pavel Horešovský.
Po krátkém výkladu o historii Lidic se delegace odebrala ke společnému hrobu lidických mužů, kde položila
věnec a kytici položila i u Pomníku dětských obětí války.
V prostoru před Glorietem pěvecký sbor veteránů zazpíval dvě vlastenecké běloruské písně. Po prohlídce
muzea následoval zápis do pamětní knihy a neformální setkání s hostiteli. Návštěva běloruské delegace
potvrdila dlouhodobou spolupráci Lidic s muzeem v Chatyni a paměťovými institucemi v Minsku.

- 10 -

Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2012
Děkovný koncert. V předvečer pietní vzpomínky 9. 6. 2012 se uskutečnil s napětím očekávaný
děkovný koncert PRO LIDICE. Přední umělci tak složili hold lidickým pamětníkům a dalším příznivcům
tohoto symbolického místa našich národních dějin. Celý večer moderovali Jitka Moučková a Jiří Vaníček.
S jímavým projevem vystoupila předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR Miroslava Němcová, která stěží
zadržovala slzy při své promluvě k lidickým.
Po státní hymně v provedení asi 150 dětí z přítomných pěveckých sborů, pod taktovkou Evy Moučkové a za
odborného dohledu Anny Holeyšovské, patřil úvod koncertu vnučce přeživšího lidického dítěte, výborné
sopranistce Martě Hanfové a pak v rychlém sledu následoval jeden špičkový výkon za druhým. Na pódiu se
vystřídali klavíristé Martin Fila a Marcel Javorček, Žofie Vokálková, mladý trumpetista Waltr Hoffbauer,
jazzmani z Vejvodova tria, vždy skvělý houslový virtuos Václav Hudeček a finále patřilo ekvádorské
mezzosopranistce Lídice Robinson, sólistce Státní opery v Buenos Aires. Většina vystoupení proběhla za
doprovodu vynikajícího komorního orchestru Queens of classic pod taktovkou Jana Šrámka.
Dojemná byla báseň Nesmlouvej se mnou! v provedení herečky Máši Málkové. Autorkou básně je autorka
dětského sousoší 82 zavražděných lidických dětí ak. sochařka Marie Uchytilová.

Světla z lidických oken. Přítomných zhruba tisíc diváků odcházelo z koncertu za krásného večera s
rozzářenýma očima a to ještě diváci netušili, co je čeká na samý závěr dne. Symbolicky před 22. hodinou,
kdy se před 70 lety ještě naposledy svítilo z oken domků bývalých Lidic, se celé pietní území, v režii dětí z
přítomných pěveckých sborů, prozářilo světýlky svíček v místech, kde původní domky stávaly. Ochozy nad
pietním územím zaplnily stovky diváků a řada z nich se vydala po páteřní cestě přes celé pietní území, aby
se přesvědčila na vlastní oči, kde domy stávaly. Působivý obraz prosvětleného tichého údolí, doprovázený
tklivou hudbou, byl zejména pro pamětníky a starší návštěvníky silným emotivním zážitkem, na který podle
jejich slov již nikdy nemohou zapomenout. Autorkou této nevídané podívané byla vnučka přeživší lidické
ženy Renata Hanzlíková.
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Dne 10. června 2012 se pod záštitou ministryně kultury uskutečnila u společného hrobu
zavražděných lidických mužů pietní vzpomínka k 70. výročí vypálení obce Lidice. Hlavní projev
přednesla místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková v zastoupení předsedy Senátu Parlamentu České
republiky. Kromě ní pozdravili přítomné předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR Miloslava Němcová a
předseda vlády ČR Petr Nečas. Modlitbu pronesl kardinál Dominik Duka.
Během pietního dne tradičně převzala řada pozvaných osobností z rukou ředitele Památníku Lidice
Pamětní odznaky za spolupráci s Památníkem Lidice v uplynulých letech. Celkem bylo v objektu IN
MEMORIAM za přítomnosti čestné stráže Velitelství posádky Praha uděleno 13 odznaků.
Podle odhadu prošlo v tento den Památníkem Lidice 10-12 tisíc návštěvníků.
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Po pietní vzpomínce zahájil 1. místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka 6. ročník celostátní
přehlídky sborů "Světlo za Lidice". 14 sborů, reprezentujících jednotlivé kraje ČR, navíc sbor Světluška a
jako lahůdka mezzosopranistka Lídice Robinson, to bylo mohutné pěvecké těleso v počtu více jak 600
účinkujících, které zazpívalo několika tisícům diváků státní hymnu. Po úvodním slovu 1. místopředsedy
Senátu P ČR vystoupila Aneta Langerová se dvěma písněmi a za doprovodu všech sborů.
Všechny sbory pak jednotlivě předvedly své špičkové pěvecké umění a na závěr zazpívaly pro věrné diváky
opět společné skladby.
Kazem přehlídky bylo stále se zhoršující počasí s vytrvalým deštěm, které z hlediště postupně vyhnalo
většinu návštěvníků. Nicméně, během více jak dvou hodin, zhlédlo vystoupení dětí více jak 4 tisíce
návštěvníků Památníku Lidice.
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Celostátní výstava poštovních známek Lidice 2012
Ve čtvrtek 20. září byla otevřena celostátní filatelistická výstava "Lidice 2012", která byla k vidění v
prostorách Lidické galerie, výstavní síně Pod tribunou Památníku Lidice a na obecním úřadě. Výstava trvala
do neděle 23. září 2012.
Hosty vernisáže přivítal ředitel Památníku Lidice a pozdravil je též první místopředseda senátu Přemysl
Sobotka, který nad výstavou převzal záštitu. Poté se odborného slova ujal Jiří Sedlák, místopředseda Svazu
českých filatelistů, a Tereza Šormová, kteří společně kurátorsky a organizačně výstavu zajišťovali. Pan
Přemysl Sobotka následně společně s paní Miloslavou Kalibovou, lidickou ženou, a s prvním náměstkem
ministryně kultury Františkem Mikešem slavnostně přestřihli pásku.
Na vernisáž přijeli filatelisté z celé České republiky, aby osobně zhodnotili soutěžní exponáty. Po celý čtvrtek
exponáty též odborně hodnotila porota, která následně v sobotu 22. 9. ve 14:00 hodin předala ocenění na
slavnostním setkání v Lidické galerii.

Ocenění Památníku Lidice
Předseda vlády ČR Petr Nečas pozval přeživší lidické ženy a děti do Kramářovy vily. Setkání se
uskutečnilo 26. června 2012 a zúčastnilo se ho celkem 11 pamětníků.
V úvodu setkání představil panu premiérovi jednotlivě přítomné pamětníky ředitel Památníku Lidice.

28. června přijala ministryně kultury Alena Hanáková v Nosticově paláci přeživší lidické a ležácké
ženy a děti v doprovodu ředitele Památníku Lidice. V rámci setkání předala všem přeživším pamětní listy a
živě s nimi besedovala o jejich osudech.
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29. října přijala předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR Miroslava Němcová přeživší lidické a
ležácké děti. Milého setkání se zúčastnilo celkem 13 přeživších žen a dětí z těchto vypálených obcí.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny předala všem pamětníkům upomínkové předměty a Pamětní listy,
provedla je prostorami sněmovny s odborným výkladem a na závěr uspořádala pro všechny hosty slavnostní
oběd spojený s neformální besedou.
Posledním žijícím svědkům nacistického běsnění v Lidicích a Ležákách se tak dostalo dalšího významného
ocenění v tomto roce, kdy si připomínáme 70. výročí obou tragédií.

6. prosince přijal přeživší lidické a ležácké ženy a děti předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch
Setkání se uskutečnilo v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci. Za Senát se setkání s pamětníky zúčastnili
také senátoři Jiří Dienstbier a Miroslav Nenutil.
Nejstarší účastnicí přijetí byla lidická žena Milada Cábová, z největší vzdálenosti přijel do Senátu, až ze
Švýcarska, pan Jiří Korecký, přeživší lidické dítě.
Ve velice neformální a přátelské atmosféře ocenil Milan Štěch statečnost lidických a ležáckých pamětníků a
vyjádřil jim svoji úctu. Někteří z pamětníků potom vyprávěli hostitelům o svých životních příbězích. Za
všechny přeživší poděkoval předsedovi Senátu Pavel Horešovský, lidické dítě a současně předseda ZO
ČSBS, a spolu s ním starostka obce Lidice paní Veronika Kellerová.
Na závěr setkání proběhlo společné fotografování a prohlídka Valdštejnského paláce s odborným výkladem.
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Partnerství Památníku Lidice

Pietní vzpomínka k 67. výročí vypálení osady Ploština
Dne 23. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka na Ploštině, které se za Památník Lidice zúčastnila Kamila
Chvojková. S hlavním projevem vystoupil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Pietní vzpomínka k 67. výročí vypálení obce Prlov
23. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka v Prlově za účasti zástupců Památníku Lidice. Hlavní projev
přednesla místopředsedkyně Senátu P ČR Alena Gajdůšková.
Pietní vzpomínka k 67. výročí vypálení obce Javoříčko
Dne 30. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka za účasti zástupců z Památníku Lidice. Hlavní projev patřil
místopředsedkyni Senátu P ČR Aleně Gajdůškové.
Pietní tryzna v Terezíně
V neděli 15. května se zástupci Památníku Lidice, starostka obce a některé přeživší lidické děti zúčastnili
piety v Terezíně. Hlavní projev přednesla předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR Miloslava Němcová.
Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Novém Malíně
Obec Nový Malín si 15. července připomínala 374 zavražděných Čechů a 26 Poláků. Za PL se zúčastnil
J. Tauber. Hlavní projev pronesla místopředsedkyně Senátu P ČR Alena Gajdůšková.
Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Žatci
V sobotu 16. července se uskutečnila za účasti ředitele PL a lidických pamětníků pietní vzpomínka v Žatci na
památku vypáleného Českého Malína. Hlavní projev přednesla senátorka Alena Řápková.
Pietní vzpomínka Kalište
13. srpna 2012, v souvislosti s pozváním od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov se zástupci PL
R. Šustrová a J. Tauber zúčastnili pietního aktu na Kališti.
Oslavy 68. výročí SNP
Zahraniční služební cesta ve dnech 27. - 29. srpna 2012 se uskutečnila na pozvání Muzea SNP v Banské
Bystrici a zúčastnil se jí zástupce ředitele J. Tauber.
Pietní vzpomínka v Tokajíku
Dne 17. listopadu 2012 se této tradiční piety na pozvání vedení obce zúčastnili A. Marinov a J. Tauber.
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Spolupráce Památníku Lidice se zahraničními institucemi
Lotyšsko
Pietní vzpomínka k 70. výročí audrinské tragédie
Zahraniční služební cesta ve dnech 2. - 6. ledna 2012 se uskutečnila na pozvání delegace od starosty
Rézekněnské okresní samosprávy Monvīdse Švarcse a zúčastnila se jí za Obecní úřad Lidice starostka
Veronika Kellerová a za Památník Lidice vedoucí muzea Ing. Ančo Marinov.
4. 1. 2012 se v dopoledních hodinách konala v Kulturním domě Audrini vzpomínka na audrinskou tragédii,
spojená s prohlídkou výstavy „Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto”, za účasti cca 200 posluchačů.
Po té následovalo kladení květin a věnců na třech pietních místech:
- u Audriňského památníku mučedníků obětí tragedie,
- v Memoriálu Ančupáni, kde se nachází společný hrob cca 7 000 nevinných obětí tragédie,
- a v Rézekne u pamětní desky popravených 32 audriňských obyvatel.
Německo
Dne 2. května 2012 ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl, kurátorka Lubomíra Hedlova a přeživší lidické
dítě Pavel Horešovský navštívili koncentrační tábor Ravensbrück, kde položením kytice růži uctili památku
lidických žen, které zde během věznění položily život. Při této příležitosti byla vedení expozice KT předána
pamětní deska, která zde bude slavnostně lidickými pamětníky 14. června 2012 odhalena a dořešeny
organizační podrobnosti této významné události. Kytice růži byla při této cestě také položena před radnici
čtvrti Berlína – Reinickendorf, k pomníku obce Lidice.
Bělorusko
Od 15. až 17. května 2012 se konalo v „Běloruském státním muzeu historie“ setkání „Mezinárodního
kongresu Minsk 2012“, který byl zaměřen na téma xenofobie a rasismus. Tohoto setkání se účastnili
zástupci památníků a muzeí, které mají s pořádáním těchto kongresů zkušenost. Za Památník Lidice se
setkání zúčastnil pan historik Vojtěch Kyncl, za Lidice Pavel Horešovský a Vladimír Kovačík. Součástí
setkání byl i pietní akt k uctění památky obětí teroristického útoku v běloruském metru.
Norsko
Ve dnech 14. – 16. března 2012 se zástupkyně Památníku Lidice Ing. Jitka Müllerová a Jana Plachá
zúčastnily otevření nové stálé expozice v Nordsjøfartmuseet a souvisejícího doprovodného programu
v norském Telavågu, a to na pozvání ředitelky muzea Jenny Heggvik.
Hlavní bod programu návštěvy zástupkyň PL proběhl dne 15. března 2012 od 13 hodin, kdy byla slavnostně
otevřena nová stálá expozice v Nordsjøfartmuseet. Této vernisáže se zúčastnili zástupci komplexu Museum
Vest, pod nějž Nordsjøfartmuseet patří, pamětníci událostí druhé světové války, zástupci commune Sund,
obyvatelé současného Telavågu, zmíněné zahraniční delegace a další pozvaní. Ing. Jitka Müllerová
pronesla mezi jinými děkovnou zdravici, ve které poděkovala za stávající spolupráci Nordsjøfartmuseet,
upozornila na podobnost osudů Lidic a Telavågu a připomněla, že veškeré aktivity v této oblasti mají
společný cíl – poučit mladé generace o hrůzné historii, aby se již nikdy nemohla opakovat.
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Anglie
Ve dnech 6. - 10. září 2012 se skupina pamětníků, zástupců Památníku Lidice a starostky obce Lidice
zúčastnili oslav a kulturních doprovodných akcí k 70. výročí založení hnutí Lidice Shall Live v
severoanglickém městě Stoke on Trent. S městem Stoke on Trent pojí Lidice velmi silné pouto. V tomto
městě žil a pracoval Sir Dr. Barnett Stross, lékař, politik a člen parlamentu, který již v září 1942 inicioval
založení hnutí Lidice Shall Live. Díky tomuto hnutí se povědomí o tragickém činu v Lidicích rozšířilo nejen v
Anglii, ale i v celém světě. V roce 1947 Barnett Stross společně s předákem Stattfordshirských horníků
Arthurem Baddeleym předali v Lidicích při příležitosti položení základního kamene nových Lidic 33 tisíc liber,
sbírku od obyvatel města Stoke-on-Trent. Jeho zájem o Lidice však pokračoval i později, v roce 1955 otevřel
v Lidicích jím iniciovaný Park míru a přátelství a v roce 1965 oslovil umělce celého světa, aby darovali svá
díla do galerie v Lidicích.

Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2012
Stálá multivizuální expozice v muzeu Památníku pod názvem „A nevinní byli vinni…“ byla v celoročním
provozu.
Ve výstavní síni IN MEMORIAM:
2. 5. - 31. 5. 2012 Putovní výstava „Nisko nad Sanem – první transport evropských Židů“
To, že nelidské činy druhé světové války nejsou zapomenuty, nám připomněli žáci a žákyně Střední
průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě - Zábřehu. U příležitosti 70.
výročí prvních transportů evropských Židů do Niska nad Sanem, zpracovali projekt vztahující se k této
historické události.
Právě z Moravské Ostravy vyjely 18. října 1939 první vlaky vezoucí židovské muže do polského Niska nad
Sanem, kde měli vlastními silami vybudovat tábor pro Židy. Žáci během svého bádání hledali informace
nejen o samotných transportech, ale i o životě na Ostravsku před druhou světovou válkou a krátce po ní,
přičemž se zaměřili na pohnuté osudy lidí, kteří tyto transporty sami zažili.

- 18 -

1. 6. - 31. 8. 2012 Putovní výstava „Lačho lav sar maro“ / „Dobré slovo je jako chleba“
(16 romských autorů na fotografiích Lukáše Houdka)
Ač romština není dosud pro většinu u nás žijících Romů běžným jazykem jejich písemného projevu, máme
přesto možnost se od počátku 70. let setkávat s texty romských autorů v jejich mateřštině, tedy romštině. Byl
to právě Svaz Cikánů-Romů, během jehož čtyřleté existence došlo k návrhu standardizované podoby
romského pravopisu. První romští literáti se museli s jeho pravidly postupně seznamovat a učit se mu tak,
jako se i české děti učí pravidlům českého pravopisu ve škole. Jelikož ale výuka romštiny a jejích pravidel v
této instituci obecně chybí, není pro obyčejné Romy běžné a rozhodně jednoduché romsky psanou literaturu
nejen vytvářet, ale i číst.

3. 9. - 31. 12. 2012 Putovní výstava „Povstalecké pancéřové vlaky“
Památník Lidice ve spolupráci s Muzeem Slovenského národního povstání v Banské Bystrici otevřel putovní
výstavu s názvem "Povstalecké pancéřové vlaky".
Cílem putovní výstavy bylo poskytnout komplexní faktickou informaci o Slovenském národním povstání,
nasazení pancéřových vlaků v něm, provázanou na konkrétní lidské osudy, a tak bezprostředněji odhalit a
dokumentovat lidské osudy během 2. světové války a Slovenského národního povstání.
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Ve výstavní síni POD TRIBUNOU:
5. 1. - 15. 5. 2012 Výstava "Slovenské národní povstání 1944 a účast Čechů"
Dne 5. ledna byla otevřena nová výstava v Památníku Lidice "Slovenské národní povstání 1944 a účast
Čechů". Slovenské národní povstání jako fenomén novodobých slovenských dějin představuje most na cestě
slovenského národa k demokracii. Svým myšlenkovým odkazem se Povstání stalo trvalou součástí
demokratických tradic. Bylo ozbrojeným vystoupením proti nacistické okupaci a současně i prvním veřejným
odmítnutím autoritativního režimu lidové vlády válečného Slovenského státu.
Dokumentární výstava „Slovenské národní povstání a účast Čechů“ zachytává události od roku 1939,
vypuknutí Povstání 29. srpna 1944, a jeho vojenský průběh, život na povstaleckém území i samotné
osvobození Slovenska. V druhé části výstava dokumentuje působení a vliv Čechů ve válečné, zpravodajské
a kulturní oblasti na povstaleckém území.

17. - 20. 5. 2012 Výstava kaktusů – sukulentů
Motto: “Daruj někomu – i nepříteli – kvetoucí minusculus (Rebutia minuscula), a je ztracen.“ A. V. Frič
Výstava představila kaktusy a další sukulentní rostliny členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů Kladno. V letošním roce se pořádal již 4. ročník této výstavy.
Součástí výstavy byla také malá expozice dětí z kaktusářského kroužku ZŠ Buštěhrad. Tradice pěstování
kaktusů v naší zemi sahá až do doby, ve které žil slavný „lovec kaktusů“ A. V. Frič, ale také známý oční lékař
Dr. Thomayer a malíř J. Seidl, který založil v roce 1922 „Spolek kaktusářů v ČR“.
24. - 27. 5. 2012 Výstava irisů – kosatců, „Květy pro Lidice“
Výstavu organizoval Český zahrádkářský svaz územní sdružení Kladno pod patronací primátora města
Kladna, v úzké součinnosti s Památníkem Lidice.
V letošním roce se pořádal již 6. ročník této výstavy pod názvem "Květy pro Lidice".
Novodobá spolupráce Památníku Lidice a Českého zahrádkářského svazu vznikla v době, kdy došlo k
obnově Růžového sadu v Lidicích. Na jeho obnově se podíleli i členové ČZS z celé republiky.
Výstava je na důkaz toho, že Lidice nadále žijí, když nacistická zvůle nenašla naplnění stanoveného cíle vymazat Lidice navždy z mapy světa.
7. - 20. 6. a 3. 7. - 30. 9. 2012 Putovní výstava "České stopy ve Skotsku"
V létě 1940 se Velká Británie ocitla ve válce s nacistickým Německem osamocena. Právě tehdy přišel
premiér Winston S. Churchill s doktrínou na „podpálení Evropy“, k jejíž realizaci byla vytvořena organizace
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SOE (Special Operations Executive). Jejím úkolem bylo vedení tajné diverzní války proti nacistickému
Německu, a to především podporou odbojového hnutí v zemích okupované Evropy. S těmito plány plně
korespondovaly představy nejvyšších představitelů čs. exilu, kteří v něm viděli vhodný způsob jak se zapojit
do spojeneckého úsilí a zároveň domácímu odboji poskytnout materiální, technickou a v neposlední řadě i
personální pomoc. V letech 1941-1945 bylo připraveno 46 operací s nasazením 121 čs. parašutistů, z nichž
sedmatřicet bylo skutečně realizováno a v jejich rámci bylo do operace vysláno 98 mužů. Naprostá většina
z nich plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly, a to nejen v okupované vlasti,
ale i na území Francie, Itálie a Jugoslávie.
Nejúspěšnější z nich se bezpochyby stala operace ANTHROPOID – atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha, který se právem řadí mezi největší činy evropské protinacistické rezistence.
Cesta čs. vojáků, kteří byli pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu vybráni, začínala většinou
ve Skotsku. A to na tamních farmách, zámečcích a hradech, které SOE proměnila na své speciální
výcvikové školy a centra. Svým nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zde Čechoslováci
zanechali nesmazatelnou stopu.

Celoročně - Volné pokračování stálé expozice muzea pod názvem:
„… A JMÉNO OBCE BYLO VYMAZÁNO…“
5. 11. 2012 do 31. 12. 2012 - Výstava prací 2. ročníku Fotografické soutěže pro mládež.
Prezentace Růžového sadu Památníku Lidice na výstavištích:
14. – 17. června 2012 se konala na výstavišti v Lysé nad Labem výstava „RŮŽOVÁ ZAHRADA“, kde se
Památník Lidice prezentoval nejen svými výstavními panely Růžového sadu v Lidicích, ale hlavně širokou
škálou překrásných odrůd růží.
Růžový sad v Lidicích je jeden z největších Růžových sadů ve Střední Evropě, kde se nachází v současné
době cca 25 tisíc růžových z 219 odrůd růží.
Doporučujeme proto navštívit tento ozvučený ojedinělý Růžový sad v Lidicích. Momentálně je v největším
rozkvětu a bude rozkvetlý až cca do poloviny října.
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23. - 24. 6. 2012 Soutěžní výstava růží na státním zámku Veltrusy
Výstava růží proběhla v Oranžerii státního zámku Veltrusy, které se zúčastnil již čtvrtým rokem také
Památník Lidice se svými růžemi z Růžového sadu v Lidicích.
Památník Lidice se zde prezentoval nejen krásnými růžemi, ale také informačními výstavními panely
Růžového sadu v Památníku Lidice, které byly vystaveny ve výstavní síni Oranžerie státního zámku
Veltrusy. Všechny hlavní ceny patřily tentokrát růžím z Lidic!

12. - 15. 7. 2012 Veletrh – „Květy 2012“, Výstaviště Lysá nad Labem
Památník Lidice se zúčastnil se svými růžemi 16. celostátní výstavy „Květy 2012“, na které se
prezentoval ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem o. s., Praha 3 – Žižkov, svou expozici
překrásných odrůd růží z Růžového sadu v Lidicích.
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Zápůjčky putovních výstav Památníku Lidice v tuzemsku:
-

1. – 31. 1. 2012 – výběr oceněných kreseb z MDVV – ZŠ Vodičkova, Praha 1
9. 1. 2012 - putovní výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Akce Silver „A“, Pardubice
10. 1. – 15. 2. 2012 - putovní výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Dům kultury, Mladá Boleslav
1. 2. – 29. 2. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE V LEŽÁKÁCH“ - ZŠ Uherské Hradiště
1. 2. – 23. 3. 2012 – výběr nejlepších prací ze 39. ročníku MDVV 2011 – Galerie ZUŠ Most
1. 4. – 15. 5. 2012 – putovní průřezová výstava MDVV 1999 – 2009 a 2010 – zámek Blatná
1. 4. - 30. 6. 2012 - putovní výstava „NÁVRAT LIDICKÝCH ŽEN“ - Památník 2. světové války
Hrabyně
24. 4. – 30. 5. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ - ZŠ Frýdlant
24. 4. – 30. 5. 2012 - putovní výstava „LETY – ŽIVOT ZA PLOTEM“ - ZŠ Frýdlant
26. 4. – 4. 7. 2012 - putovní výstava „PORRAJMOS“ - Národní pedagogické muzeum a knihovna J.
A. Komenského, Praha
30. 4. - 17. 6. 2012 - putovní výstava „HEYDRICHIADA“ - Městské muzeum, Skuteč
30. 4. - 17. 6. 2012 - putovní výstava „POCTA MARII UCHYTILOVÉ“ - Městské muzeum, Skuteč
5. 5. 2012 - putovní výstava „HEYDRICHIADA“ - Město Přelouč
1. 5. – 30. 6. 2012 - putovní výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ - ZŠ Orlová - Lutyně, okr.
Karviná
3. 5. – 23. 9. 2012 – výběr oceněných prací ze 38. ročníku MDVV 2010 – zámek Vranov nad Dyjí
10. 5. – 13. 6. 2012 - putovní výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ - Gymnasium, Kladno
10. 5. – 30. 6. 2012 - putovní výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Universita obrany, Brno
20. 5. - 24. 6. 2012 - putovní výstava „ TRAGÉDIE V ORADOUR SUR GLANE“ - Librex, Ostrava
31. 5. – 31. 7. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE V LEŽÁKÁCH“ - Dílna Nazaret, Rudolfov
1. 6. – 13. 7. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ - Městská knihovna a infocentrum,
Dolní Bousov
18. – 30. 6. 2012 - putovní výstava „HEYDRICHIADA“, - Magistrát města, Pardubice
11. – 16. 7. 2012 - putovní výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Armáda ČR, Speciální síly, Prostějov
1. 7. – 27. 8. 2012 - putovní výstava „ZAPOMENUTÉ JAVOŘÍČKO“ - Obecní úřad, Nový Malín
1. – 31. 8. 2012 - putovní výstava „PORRAJMOS“ - Pietní vzpomínka, Hodonín
27. 9. – 11. 11. 2012 - putovní výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Polabské muzeum, Poděbrady
1. – 31. 10. 2012 - putovní výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ - ZŠ Maleč, okr. Havlíčkův Brod
30. 12. 2012 – 30. 1. 2013 – putovní průřezová výstava MDVV 1999 – 2009 – ZŠ Vodičkova, Praha
1

Zápůjčky putovních výstav Památníku Lidice do zahraničí:
-

9. 9. 2011 – 20. 4. 2012 - putovní výstava „HEYDRICHIADA“ - Gymnázium Jozefa Gregora, Bánská
Bystrica, Slovensko
16. 11. 2011 – 20. 4. 2012 - putovní výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ - Gymnázium Jozefa
Gregora, Bánská Bystrica, Slovensko
15. 2. – 10. 3. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) a putovní průřezová výstava MDVV
1999 – 2009 - ZÚ MZV ČR, Kábul, Afghánistán
15. 3. – 31. 7. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) - ZÚ MZV ČR, Vilnius, Litva
24. – 30. 4. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) - ZÚ MZV ČR, Istanbul, Turecko
31. 5. – 31. 10. 2012 - putovní výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ (ČJ/AJ)- ZÚ MZV ČR, Lvov,
Ukrajina
31. 5. – 31. 10. 2012 - putovní výstava "ČESKÝ MALÍN" (ČJ/AJ) - ZÚ MZV ČR, Lvov, Ukrajina
5. – 8. 6. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) a putovní průřezová výstava MDVV 1999 –
2009 a MDVV 2010 – Vladimír Remek, Evropský parlament, Brusel, Belgie
12. 6. 2012 – výběr oceněných kreseb MDVV z různých ročníků – ZÚ Oslo, Norsko
19. – 26. 6. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) a putovní průřezová výstava MDVV
1999 – 2009 a MDVV 2010 – Vladimír Remek, budova Stálého zastoupení ČR při EU, Brusel, Belgie
4. 8. – 22. 12. 2012 – výběr prací z různých ročníků MDVV – The Artbay Gallery, Stoke on Trent,
Velká Británie
15. 8. - 22. 9. 2012 - putovní výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Muzeum SNP, Banská Bystrica,
Slovensko
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-

8. - 30. 6. 2012 - putovní výstava "NÁVRAT LIDICKÝCH ŽEN" (ČJ/AJ) - ZÚ MZV ČR, Washington,
USA
23. – 26. 9. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) a putovní průřezová výstava MDVV
2010 - ZÚ MZV ČR, Bagdád, Irák
7. 9. – 4. 11. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (AJ) a „BARNETT STROSS“ (ČR/AJ) a
putovní průřezová výstava MDVV 1999 – 2009 a 2010 - Stoke on Trent, Potteries Muzeum and
Gallery, Velká Británie
10. 11. 2012 – 31. 1. 2013 – putovní průřezová výstava MDVV 2002 – 2012 – ZÚ Ljublan, Slovinsko
15. 11. – 30. 11. 2012 - putovní průřezová výstava MDVV 2002 – 2012 a výběr nejlepších
oceněných prací MDVV 2012 – ZÚ Riga, budova rižského magistrátu, Lotyšsko
29. 11. – 29. 12. 2012 - putovní výstava „TRAGÉDIE LIDIC“ (NJ) - ZÚ MZV ČR, Koblenz, Německo
10. 12. – 31. 12. 2012 – výběr nejlepších oceněných prací MDVV 2012 – ZÚ Riga, Rézekne,
Lotyšsko

Washington, USA, 2012

Riga, Lotyšsko, listopad 2012

Evropský Parlament, Brusel, Belgie, červen 2012

Prezentace Růžového sadu Památníku Lidice na výstavě v zahraničí:
Účast Památníku Lidice na projektu Riga Flower Show 2012 v Rize, Lotyšsko.
Ve dnech 5. - 8. července 2012 se v Botanické zahradě Lotyšské univerzity uskutečnila akce pod
názvem Riga Flower Show. Jedenáctého ročníku této akce, kterou navíc Botanická zahrada Lotyšské
univerzity oslavila 90. výročí od svého založení, se zúčastnil i Památník Lidice, a to prezentací Růžového
sadu, který ve spolupráci se ZÚ Riga při této příležitosti daroval Botanické zahradě Lotyšské univerzity 4
odrůdy v Čechách vyšlechtěných růží.
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Riga Flower Show, pořádaná Botanickou zahradou Lotyšské univerzity, je největším a
nejprestižnějším podnikem svého druhu v Pobaltí a ročně přiláká na 20 000 návštěvníků, a to nejen z
Lotyšska.
Památník Lidice ve spolupráci se ZÚ v Rize se rozhodli představit nejširší lotyšské veřejnosti
unikátní Růžový sad, který je jedním z největších ve střední Evropě, a to formou tří panelů, které informují o
historii sadu a spolupráci Památníku s Lotyšskem (účast zástupců Lidic na pietní akci u příležitosti 70. výročí
vyhlazení města Audrini či výstava Nic není zapomenuto, nikdo není zapomenut v rámci akce Světlo za
Audrini v Památníku Lidice), ale také českými pěstiteli vyšlechtěných růží. Památník Lidice pro tento účel
daroval Botanické zahradě Lotyšské univerzity čtyři odrůdy, ze svého sadu: Milevsko, Karel Havlíček,
Generál Štefánik a Česká pohádka. Ačkoliv české růže zatím neměly možnost ukázat svou krásu v květu,
Botanická zahrada Lotyšské univerzity plánuje v budoucnu namnožením vytvořit celý záhon, který bude
tvořit součást jejich růžové kolekce.
Památník Lidice ve spolupráci se ZÚ v Rize, úspěšně propaguje Mezinárodní dětskou výtvarnou
výstavu Lidice, historii Lidic a aktivity Památníku Lidice, kde prezentace Růžového sadu je další formou
šíření povědomí o ČR v Lotyšsku.

Prezentace Památníku Lidice, NKP Ležáky a KP Lety na veletrzích cestovního ruchu:
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně „GO a REGIOTOUR 2012“ od 12. do 15. ledna 2012
Ve dnech od 12. do 15. ledna 2012 probíhal v Brně Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „GO a
REGIONTOUR 2012“, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a Jana Plachá.
Památník Lidice měl díky spolupráci s Asociací cestovních kanceláří ČR, opět možnost prezentace
v samostatném stánku, což přispělo k jeho zviditelnění. Dne 13. ledna 2012 v odpoledních hodinách
proběhla komentovaná powerpointová prezentace o poslání a činnosti PL na pódiu ACK, která se těšila
nečekané účasti návštěvníků.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Praze „HOLIDAY WORLD 2012“ od 9. do 12. února 2012
Ve dnech od 9. do 12. února 2012 probíhal v Praze 21. ročník středoevropského veletrhu cestovního
ruchu HOLIDAY WORLD 2012, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a Jana
Plachá.
Díky spolupráci s Asociací cestovních kanceláří České republiky, měl možnost Památník Lidice prezentace v
samostatném stánku, který byl součástí komplexu neziskových organizací. Výhodné umístění v pavilonu
věnovanému zejména regionům a cestovním kancelářím přispělo ke zviditelnění Lidic jako destinace určené
pro jednotlivce i organizované skupiny.
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Veletrh cestovního ruchu v Lysé nad Labem „REGIONY ČR a DOVOLENÁ 2012“ od 17. do 19. února
2012
Ve dnech od 17. do 19. února 2012 probíhal v Lysé nad Labem veletrh cestovního ruchu „REGIONY
ČR a DOVOLENÁ 2012“, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a Jana Plachá.
Prezentace Památníku Lidice probíhala ve vlastním výstavním stánku, kde byl představován nejen Památník
Lidice, ale také Národní kulturní památka Ležáky a Kulturní památka Lety u Písku.
Zástupci PL oslovili žáky, studenty, pedagogy i běžné návštěvníky. Upozorňovali na aktuální vzpomínkové a
doprovodné akce, nabízeli programy pro školy a semináře pro pedagogy a propagovali méně známé činnosti
PL (Lidické zimní večery, besedy, výtvarné dílny atd.).
Veletrh cestovního ruchu v Ostravě „Dovolená a Regiony 2012“ od 2. do 4. března 2012.
Ve dnech od 2. do 4. března 2012 probíhal v Ostravě na výstavišti Černá louka veletrh cestovního
ruchu „DOVOLENÁ A REGIONY 2012“, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a
Jana Plachá.
Prezentace Památníku Lidice probíhala ve vlastním výstavním stánku, kde byl představován nejen Památník
Lidice, ale také Národní kulturní památka Ležáky a Kulturní památka Lety u Písku.
Účast Památníku Lidice na veletrhu cestovního ruchu v Ostravě přispěla ke zviditelnění pietních míst, muzeí
a galerií a představení činnosti PL moravské a slezské veřejnosti.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Berlíně „ITB“ od 6. do 11. března 2012.
Ve dnech od 6. do 11. března 2012 probíhal v Berlíně Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „ITB
2012“, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a Jana Plachá.
Památník Lidice měl díky spolupráci s agenturou CzechTourism možnost prezentace NKP Lidice, NKP
Ležáky i KP Lety v prezentačním stánku, který byl součástí komplexu prezentačních stánků Tschechische
Republik – Czech Tourism. Celý tento komplex se nacházel v hale 11/1 berlínského výstaviště na
Messedamm.
Účast Památníku Lidice na ITB 2012, který je největším veletrhem cestovního ruchu na světě, přispěla ke
zviditelnění pietních míst, muzeí a galerií a představení činnosti PL mezinárodní veřejnosti.
Veletrh cestovního ruchu v Českých Budějovicích od 13. do 15. dubna 2012.
Ve dnech od 13. do 15. dubna 2012 probíhal v Českých Budějovicích veletrh cestovního ruchu
„MOBIL SALON 2012“, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a Ilona
Svobodová.
Prezentace Památníku Lidice probíhala ve vlastním výstavním stánku, kde byl představován nejen Památník
Lidice, ale také Národní kulturní památka Ležáky a Kulturní památka Lety u Písku.
Veletrh cestovního ruchu v Pardubicích od 20. do 22. dubna 2012
Ve dnech od 20. do 22. dubna 2012 probíhal v Pardubicích veletrh cestovního ruchu „CESTOVÁNÍ
2012“, kterého se zúčastnili zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov a Ilona Svobodová.
Prezentace Památníku Lidice probíhala ve vlastním výstavním stánku, kde byl představován nejen Památník
Lidice, ale také Národní kulturní památka Ležáky a Kulturní památka Lety u Písku.
Snahou účasti zástupců Památníku Lidice bylo vedle seznámení návštěvníků s dokončenými rekonstrukcemi
v památnících spravovaných PL, propagace vzdělávacích a publikačních činností PL, představení vedlejších
činností a doprovodných programů a zejména připomínání 70. výročí tragédií, které se na pietních místech
odehrály. Zástupci Památníku Lidice oslovili žáky, studenty, pedagogy i běžné návštěvníky. Upozorňovali na
aktuální vzpomínkové a doprovodné akce. Zástupci se zejména zaměřili na prezentaci NKP Ležáky, které se
nachází nedaleko Pardubic. Dále nabízeli programy pro školy a semináře pro pedagogy a propagovali také
méně známé činnosti PL (Lidické zimní večery, besedy, výtvarné dílny atd.).
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Sbírka muzea Památníku Lidice – podsbírka „Historická“ a podsbírka „Fotografická“.
K 31. 12. 2012 měla podsbírka „Historická“ 616 sbírkových předmětů a podsbírka „Fotografická“ 3334
sbírkových předmětů zapsaných do CES MK ČR.
LIDICKÁ GALERIE
LIDICKÁ SBÍRKA
Stálá expozice výtvarného umění v Lidické galerii seznamuje návštěvníky s „Lidickou sbírkou“ – díly
darovanými Lidicím od umělců z celého světa. Vystaveno je děl autorů z České a Slovenské republiky,
SRN, Francie, Maďarska, Polska, Nizozemí, Řecka, Velké Británie aj., ostatní díla jsou uložena v depozitáři.
Sbírka Památníku Lidice – podsbírka výtvarného umění – Lidická sbírka (LS)
K 31. 12. 2012 měla Lidická sbírka 459 výtvarných děl od autorů z 34 zemí světa. V roce 2012 bylo přijato
do Lidické sbírky 10 nových sbírkových předmětů.
Otevření nové stálé expozice Lidické sbírky
V Lidické galerii byla opětovně zpřístupněna nová stálá expozice Lidické sbírky, jejíž prostory prošly
rozsáhlou rekonstrukcí. Návštěvníci se zde mohou shledat s výjimečnými díly evropského moderního umění,
která byla pro Lidice darována převážně v 2. polovině 20. století.
Nová expozice z konce března letošního roku řeší původní nevyhovující podmínky pro vystavení cenných
exponátů, které se v Lidické sbírce nacházejí. Jedná se jak o standardizované klima, tak například o
částečně oddělené prostory s odpovídajícím světelným režimem pro vystavení děl na papíře (velkou část
Lidické sbírky totiž tvoří kresby, grafiky a fotografie, které dříve ve stálé expozici nemohly nalézt uplatnění).
Nově je zde také místo pro vystavení přírůstků do sbírky a pro zhlédnutí dokumentárního filmu o vzniku a
významu sbírky. Návštěvníkům je k dispozici jak tištěný průvodce, tak audioprůvodce k nejvýznamnějším
dílům a zdarma ke vstupence na objednání odborný výklad. Samozřejmostí jsou pracovní listy pro děti
různých věkových skupin, které jsou doplněny o samostatnou webovou stránku.

Pohledy do nově otevřené stálé expozice
Zápůjčky sbírkových předmětů
Několik vybraných děl prezentovalo do února 2013 Lidickou sbírku na výstavě Bilderbedarf –
braucht Gesselschaft Kunst? v Kunsthalle Baden-Baden v Německu. Výstava se věnovala uměleckým
počinům, kterým se podařilo získat přesah i mimo historii umění. Zajímala se v první řadě o to, v kterých
souvislostech umění působí v diskurzech společenských, politických a jiných. Lidická sbírka je toho
výborným příkladem, a tak zde bylo možné zhlédnout umělecká díla od Gerharda Richtera, Rolfa Juliuse,
Felixe Droeseho, Gottharda Graubnera a jiných. Podle pořadatelů navštívilo výstavu přes 10 tisíc
návštěvníků, což je vynikající mezinárodní propagací pro Lidickou sbírku.
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Bilderbedarf – Lidická sbírka v Kunsthalle Baden-Baden
VERNISÁŽ 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012
Termín: 30. 5. – 31. 10. 2012
Ve středu 30. května 2012 byla v Lidické galerii Památníku Lidice za účasti velvyslanců a politických
i kulturních osobností České republiky otevřena již 40. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA
LIDICE 2012. Do jubilejního 40. ročníku zaslalo 26 064 dětí ze 67 zemí světa obrázky na téma Divadlo –
Loutka – Pohádka, které připomnělo 100. výročí narození Jiřího Trnky.
Vernisáže v zahradě Lidické galerie se zúčastnili 1. náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anna
Matoušková, ředitel odboru veřejné diplomacie Jan Bondy, vedoucí sekce UNESCO Ministerstva kultury
Michal Beneš, předsedkyně České komise pro UNESCO Prof. RNDr. Helena Illnerová a senátor Jiří
Dientsbier. Z představitelů diplomatických sborů zúčastněných zemí byli přítomni velvyslanci Estonska,
Indie, Indonésie, Kuby, Turecka a Venezuely a zástupci ambasád Afghánistánu, Arménie, Ázerbájdžánu,
Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Bulharska, Číny, Egypta, Filipín, Íránu, Jihoafrické republiky,
Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Malajsie, Mexika, Rumunska, Ruska, Srbska, Thajska, USA a Ukrajiny.
Při slavnostním zahájení byly předány z rukou 1. náměstkyně ministryně MK ČR Anny Matouškové,
ředitele odboru MZV ČR Jana Bondyho a senátora Jiřího Dientsbiera medaile Lidická růže nejlepším 62
dětským výtvarníkům z České republiky. Dvěma medailistkám z Lotyšska předali ocenění na pódiu
předsedkyně České komise pro UNESCO Helena Illnerová, vedoucí sekce UNESCO MK ČR Michal Beneš,
předseda poroty MDVV Lidice 2012 Pavel Rajdl a zástupce Lotyšského velvyslanectví Jánis Kalva. Nejvyšší
ocenění Cenu poroty v letošním ročníku porota udělila škole Kocaeli Bahcesehir Koleji z Turecka, ze které si
přijelo převzít medaili do Lidic 9 oceněných dětí s rodiči a pedagogy. Křišťálovou paletu převzal ředitel školy
pan Mahmut Kalci z rukou paní Heleny Illnerové, pana Michala Beneše, předsedy poroty MDVV 2012 Pavla
Rajdla a velvyslance Turecké republiky J. E. Cihada Erginaye.
Při vernisáži vystoupily děti z Japonské školy v Praze, které zazpívaly japonské i české skladby.
Doprovodný program nabídl dětem výtvarné dílny a dílny IQ parku na téma „kyanotypie“, skládání mozaiky,
zábavné hry Studia Labyrint Kladno, divadelní vystoupení divadla DELLARTE a koncert Terezy Vágnerové a
Šárky Domišincové. Vernisáž se vydařila a více než 500 hostů si po oficiálním předání ocenění prohlédlo
nejlepší oceněné práce z celého světa v Lidické galerii.
Výstava byla otevřena do konce října 2012 a ihned po jejím skončení byla přesunuta do Lotyšska, kde byla
vystavena až do konce roku, další expozice budou otevřeny v Litvě a Bělorusku.
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Sklady plné došlých prací, práce poroty

Vernisáž Lidická galerie 29. 5. 2012
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Předávání cen 40. MDVV Lidice 2012 v zahraničí

Belgie, ZÚ Brusel, červen 2012

Ázerbájdžán, ZÚ Baku, říjen 2012

Maďarsko, ZÚ Budapešť, říjen 2012

Makedonie, ZÚ Skopje, listopad 2012

Španělsko, ZÚ Madrid, říjen 2012

Ukrajina, GK Lvov, říjen 2012

Ukrajina, ZÚ Kyjev, listopad 2012
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Krátkodobé výstavy v Lidické galerii
Mimo pravidelnou Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu jsou v 1. patře Lidické galerie k dispozici
dva výstavní termíny ročně. Jarní patřil jihlavskému umělci Zdeňku Šplíchalovi a průřezu jeho tvorbou
nazvanému Průsečíky světů. Výstava byla připravena ve spolupráci s tehdejším kurátorem OGV v Jihlavě
Danem Novákem. Obrazy Zdeňka Šplíchala diváka uvádějí do rozjímavého světa, jenž je vizuální reflexí
základních životních principů, elementárních vztahů v přírodě i nás samých. Zaujme proměnlivostí a šíří
výrazu, jež svědčí o bohaté tvůrčí imaginaci a schopnosti znovu a nově promýšlet samotný postup, smysl a
cíl výtvarného tvoření.

Autor Zdeněk Šplíchal s Danem Novákem
Podzimní výstavní termín pak navázal na 40. ročník MDVV výstavou Jiří Trnka vypráví a vhledem
do poetického světa knižních ilustrací Jiřího Trnky připomenul letošní sté výročí narození výjimečného a
všestranného
autora.
Celosvětová proslulost Jiřího Trnky je založená na jeho výtvarné virtuozitě, píli a bezmezné tvořivosti. Jeho
dílo zahrnuje nespočet výtvarných oblastí, a snad v každém jeho díle lze vidět pečlivě provedenou
rukodělnou práci spolu se smyslem pro charakter materiálu, precizně zvládnutá kresbou a
grafickými metodami. Jsou to především ilustrace ke knihám různých žánrů, které držel v rukách snad každý
český čtenář. Svět Trnkovy knižní ilustrace byl na této výstavě zpřítomněn v příbězích dětských knih jako
Hrubínův Špalíček pohádek, Míša Kulička Josefa Menzela či Zahrada, jejíž příběh pochází z pera
samotného Trnky. Byly zde také k vidění ilustrace vyprávění pro malé i velké čtenáře, jako je Werichovo
Fimfárum, Broučci Jana Karafiáta nebo Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Aby výstava opravdu dostála i
Trnkově světovému ohlasu, vystaveny byly rovněž ilustrace k u nás nevydané dětské knize s dvěma příběhy
– Die Traumzwerge (Snoví skřítci) od Vladislava Stanovského a Eierkuchensophie (Palačinková Pepinka)
Aloise Mikulky.
Každá z výstav byla doplněna výtvarnými dílnami pro děti i mládež a komentovanými prohlídkami.

Mezi komornější výstavní projekty patřila výstava Dagmar Dost-Nolden, Maybe Being, nebo
výstavy z nových přírůstků do Lidické sbírky a také třeba výstava výtvarných prací ze soutěže CEMACH.
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Ediční, vzdělávací, propagační a kulturní činnost Památníku Lidice v roce 2012.
Semináře pro učitele
V roce 2012 se uskutečnilo v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celkem šest
seminářů: “Nebyly jen Lidice” (2x), “Tábory – nástroje persekuce” (2x), “Českoslovenští legionáři v boji za
svobodu Československa” (2x) a “Postavení a osudy české šlechty” (1x). V rámci jednotlivých seminářů
navštívili učitelé NKP Ležáky, Památník Vojna, KP Lety u Písku, Památník KT Flossenbürg v Německu,
Muzeum SNP v Banské Bystrici, NKP Kalište a Památník Nemecká na Slovensku, KP Ploština, Armádní
muzeum v Praze a zámek v Kostelci nad Orlicí. Celkem se akreditovaných seminářů zúčastnilo 112
pedagogů. Semináře byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního
programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012.
Akreditace vzdělávací instituce MŠMT byla Památníku Lidice prodloužena do 30.října 2017.
Cemach
Vědomostní soutěž ve spolupráci s izraelsko – českou obchodní komorou a Velvyslanectvím Státu
Izrael v ČR probíhala i v tomto roce. Slavnostní vyhlášení 2. ročníku proběhlo v Památníku Lidice 23. května
2012 za účasti zástupce MŠMT ČR a velvyslance Státu Izrael.

Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže L-21
Do 7. ročníku vědomostní soutěže “Lidice pro 21. století” se zaregistrovalo celkem 2 424 soutěžících
z pěti zemí světa (Česká republika, Litva, Rumunsko, Rusko a Slovensko). V I. kategorii (10 – 14 let) se do
soutěže zapojilo 1519 žáků, v II. kategorii (15 – 19 let) 905 studentů. Rekordní byl letos počet
zaregistrovaných škol, kterých bylo 101. Studenti té nejúspěšnější, Gymnázia Václava Hlavatého z Loun,
získali pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže a předání
cen vítězům a finalistům proběhlo ve čtvrtek 14. června 2012 v 11 hodin v Kladně v kině Hutník pod záštitou
primátora města Kladna Dana Jiránka. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé
kategorii, obdrželi diplomy a věcné ceny od partnerů soutěže. Ocenění jim kromě porotců L21 předali také
zástupci MK ČR a MŠMT.
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Na nejúspěšnější účastníky čekal společný týdenní pobyt ve středočeských Lidicích, jehož součástí byla
třídenní exkurze do sídla Evropského parlamentu ve Strassbourgu.

Nad soutěží převzali záštitu ministři školství, mládeže a tělovýchovy, obrany a kultury ČR.
I tento ročník byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu
Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012.
Oběti a hrdinové
Letošní ročník projektu proběhl formou uveřejnění příspěvků za školní rok 2011/12 na jeho
webových stránkách. Oba dva příspěvky pocházely od žáků ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.
Fotografická soutěž pro mládež
Oceněnými autory vítězných prací druhého ročníku fotografické soutěže pro mládež se stali
žáci Gymnázia J.Š. Baara z Domažlic a ze ZŠ UNESCO z Uherského Hradiště. Vítězné fotografie byly
vystaveny ve výstavní síni Pod tribunou v areálu muzea PL.
Tvorba pro Lidice 2012
V rámci projektu „Tvorba pro Lidice 2012“, jehož první ročník byl iniciován a organizován Odborovým
svazem KOVO, vytvořili žáci středních škol z Hradce Králové, Jihlavy a Ostravy svá umělecká díla, plastiky
z kovu a skla. Vyrobená díla byla předána v rámci oficiálního ceremoniálu Památníku Lidice 7. června 2012.
Cílem tohoto projektu bylo dát studentům možnost, aby svou praktickou činností uctili památku Lidic a tímto
se i intenzivněji zabývali touto tragickou kapitolou české historie.

Spolupráce s centrem česko – německé výměny Tandem
Ve dnech 13. – 14. prosince 2012 se zúčastnil Mgr. Karel Špecián pracovní schůzky se zástupci Památníku
Flossenbürg, Památníku Terezín a Koordinačního centra Tandem Plzeň. Cílem schůzek je vytváření
metodiky pro práci s mládeží v souvislosti se vzájemným poznáváním česko – německé historie a
památných míst a hledáním možností vzájemné spolupráce. Účastníci byli seznámeni s příklady dobré praxe
jednotlivých památných míst v Německu.
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Přehled činnosti vzdělávacího úseku Památníku Lidice za rok 2012
Název programu

Počet
programů
7
119
7
5
5
9
4
1
2
159

Co mi sochy vyprávěly
Příběh obce Lidice
Výtvarné dílny
Kde bydlí sluníčko
Jak se žilo v Ležákách
Ležáky – místo mé stanice
Stopy ležácké tragédie
Divadelní představení
Doprovodné programy k výstavám
CELKEM

Počet
účastníků
128
2435
86
130
113
247
88
90
18
3335

Knihovna Památníku Lidice
V listopadu 2012 byla založena odborná knihovna Památníku Lidice. Hlavním cílem je zpracovat fondy PL do
elektronického katalogu, který bude nejprve přístupný pracovníkům PL a posléze bude rozhodnuto o využívání
knihovny PL veřejností.
K tomuto účelu byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS, který umožní postupné zpracování
a ukládání knih, článků i audio dokumentů, které jsou v majetku Památníku Lidice.
Průvodci muzea a galerie Památníku Lidice a NKP Ležáky absolvovali ve dnech 24. – 26. 2. 2012
tématický zájezd do Koncentračního tábora Dachau v Německu.
Ve dnech od 24. do 26. 2. 2012 průvodkyně Památníku Lidice a NKP Ležáky absolvovali tematický zájezd
do KT Dachau v Německu.
24. 2. 2012 navštívili průvodci Koncentrační tábor Dachau. Zde byli zpočátku vězněni političtí vězni a odpůrci
režimu, především komunisté, sociální demokraté a odboráři, později židé. Bez boje bylo osvobozeno 29. 4.
1945, 30 tisíc vězňů jednotkami americké armády. V hlavní budově, kde je umístěna expozice, průvodci našli
jméno Františka Pavla, který byl starostou města Kladna. Zemřel v koncentračním táboře v r. 1939 ve věku
sedmdesáti let. Průvodci viděli mimo jiné expozici, ubytovny pro vězně, krematorium, apel platz a příjezdovou
rampu s okolím.
25. 2. 2012 průvodci navštívili, největší obrazovou galerii starého umění Alte Pinakothek (r. 1826). Dále
navštívili zajímavé památky a místa, které se nacházejí ve starobylém středu města Mnichov, jako např: Marien
platz, Neues Rathaus a Altes Rathaus, kostel sv. Marie (r. 1468) a kostel Alte Peter (r. 1158).
26. 2. 2012 na zpáteční cestě průvodci navštívili zámek Nymphenburg, (r. 1664) a výstavu porcelánu, která je
nedílnou součástí zámku stejně jako výstava slavnostních i běžných kočárů.

Přehled doprovodných kulturně – vzdělávacích akcí Lidice v roce 2012:
5. 1. 2012
Křeslo pro Václava Vydru
večerem provázel Robert Tamchyna, na klavír Martin Fila, flétna Lenka Filová
12. 1. 2012
Křeslo pro Lubu Skořepovou
hosta uvedl ředitel PL, hudební doprovod Martin Fila
18. 1. 2012
Křeslo pro Tomia Okamuru
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Marcel Javorček
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24. 1. 2012
Křeslo pro Michala Horáčka
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Martin Fila
31. 1. 2012
Křeslo pro Karla Vágnera
večerem provázel Robert Tamchyna, zpěv Tereza Vágnerová, klavír Marcel Javorček
2. 2. 2012
Poprvé vdaná
Převzaté divadelní představení, za které obdržela herečka Cenu Thálie za rok 2002
Účinkovala Taťjana Medvecká, režie Jaromír Pleskot
7. 2. 2012
Sólo pro dvě dámy, dvojrecitál skladeb a árií světového repertoáru
Účinkovali Lydie Havláková a Květa Novotná - klavír, jejich hostem byl Jan Flégl - tenor
20. 2. 2012
Josef Vejvoda TRIO – jazzový koncert
Účinkovali: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek – piano, Ondřej Štajnochr - kontrabas
23. 2. 2012
Křeslo pro Halinu Pavlowskou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
29. 2. 2012
Křeslo pro Michaela Kocába
večerem provázel ředitel PL, klavír Marcel Javorček
6. 3. 2012
Křeslo pro kardinála Dominika Duku
večerem provázel Zdeněk Mahler, varhany Marcel Javorček
13. 3. 2012
Historie tanga
Účinkovala: Jitka Hosprová – viola, jejím hostem byla Denisa Schneebaumová - kytara
20. 3. 2012
Křeslo pro Jaromíra Nohavicu
večerem provází Jan Mikeš, klavír
28. 3. 2012
Křeslo pro Viktora Preisse
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
29. 3. 2012
Večer milostné poezie „Exulant z říše slůvek lásky“ spojený s koncertem skupiny Akustik
účinkovali: Máša Málková, Martin Písařík, text Jan Mikeš, režie Tomáš Vondrovic
9. 10. 2012
Křeslo pro Václava Hudečka
večerem provázel ředitel Památníku Lidice
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15. 10. 2012
Křeslo pro Vladimíra Remka
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
22. 10. 2012
Křeslo pro Terezu Kostkovou
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Marcel Javorček
V rámci večera byla pokřtěna kniha Přemysla Veverky „Jdou do nebe“
31. 10. 2012
Křeslo pro Jana Rosáka
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
6. 11. 2012
Scarlatti versus Shakespeare
komponovaný pořad pro sólový soprán, trubku, recitaci a continuo
soprán – Štěpánka Heřmánková, trubka – Miroslav Laštovka, varhany …
umělecký přednes – Alfred Strejček
15. 11. 2012
Křeslo pro Valerii Zawadskou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
22. 11. 2012
Křeslo pro Jiřího Krytináře
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Marcel Javorček
26. 11. 2012
Literární pořad o Vladislavu Vančurovi
Účinkující: Oldřich Vlček a Boris Krajný – klavírní doprovod
29. 11. 2012
Křeslo pro Miriam Kantorkovou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
6. 12. 2012
Křeslo pro Jana Potměšila
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
14. 12. 2012
Vánoční koncert
účinkoval: Pěvecký sbor Harmonie Louny
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3. NKP – PIETNÍ ÚZEMÍ LEŽÁKY
Národní kulturní památka Ležáky se nachází na úpatí Železných hor zhruba 10 km od Hlinska. Zahrnuje pietní
území, na kterém se rozkládala do 24. června 1942 osada Ležáky, budovy muzea a restaurace se sociálním
zázemím. Ačkoliv toto místo upadalo v posledních desetiletích poněkud v zapomnění, jsme i díky Ministerstvu
kultury ČR, který jej prostřednictvím Památníku Lidice v roce 2008 převzal do péče, svědky značné renesance
zájmu o osud Ležáků a jejich obyvatel ze strany tuzemských návštěvníků.
V pořadí čtvrté setkání „Silver A v paměti tří generací“ se uskutečnilo 9. ledna v Pardubicích. Na
pozvání Památníku Lidice a Ing. J. Bobošíková se opět do Pardubic sjela více jak stotřicet přeživších,
pozůstalých a příbuzných pardubického a ležáckého odboje. Hlavní projev si vyslechli z úst 1. náměstka
ministra kultury Františka Mikeše a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. Pozvání přijali také zástupci
velvyslanectví Ruska a Německa. Součástí programu v hotelu Zlatá štika byly přednášky historiků dr. V. Kyncla
a Mgr. R. Šustrové.

Dne 30. března byla zahájena nová návštěvnická sezóna v Ležákách. Každé zahájení nové sezóny se
stává jakýmsi pomyslným vítáním jara. Tak tomu bylo i v letošním roce v NKP Ležáky, kde novou sezónu
zahájili svěcením původních ležáckých studánek, za účasti P. Jiřího Heblta.
Doprovodný program pro tento den byl připraven dětmi z mateřské a základní školy v Miřeticích a ZŠ Včelákov.

22. června se po trase naučné stezky okolo Ležáků uskutečnil druhý ročník branného závodu pro
mládež s názvem Memoriál Karla Kněze pod záštitou senátora Tomáše Töpfera. V cíli závodu v Louce na
účastníky čekal herec Vladimír Brabec, který předal vítězům ceny. Akce byla zakončena pietní vzpomínkou u
pomníku K. Kněze.
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Dne 24. 6. 2012 se uskutečnila v Ležákách pietní vzpomínka k 70. výročí vyhlazení osady Ležáky.
Hlavní projev přednesl prezident republiky Václav Klaus, modlitbu celebroval kardinál Dominik Duka, za
veterány hovořil arm. generál Tomáš Sedláček a závěrečné slovo pronesl předseda ÚV ČSBS Jaroslav
Vodička. Na závěr pietní vzpomínky byl proveden symbolický seskok parašutistů Armády ČR do prostoru
pietního území a nejvyšší představitelé včetně pana prezidenta zapálili Oheň (bez) naděje, se kterým žáci
okolních škol putovali druhý den z Ležáků do Pardubiček na popraviště Zámeček.

Součástí pietní vzpomínky bylo opět předání Pamětních odznaků, které z rukou ředitele Památníku Lidice
převzalo pět oceněných osobnosti za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky.
Návštěvnost Ležáků se v tento den pohybovala okolo 7 tisíc, nejvíce za posledních 20 let.
25. června se uskutečnil druhý ročník pochodu Oheň (bez) naděje na trase Ležáky – Pardubičky. V cíli
se účastníci pochodu zúčastnili pietní vzpomínky u památníku U zámečku, kde všem účastníkům poděkovala
primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Přehled výstav uspořádaných v NKP Ležáky v roce 2012
Stálá expozice v muzeu pod názvem „Osada, která nemlčela“
Krátkodobé výstavy v Minigalerii.
29. 3. 2012 – 18. 6. 2012 fotografie Pavla Popelky „Podoba vody“
22. 6. 2012 -

1. 7. 2012 výstava „České stopy ve Skotsku“

2. 7. 2012 - 31. 8. 2012 výstava „Heydrichiáda“
1. 9. 2012 - 31.10.2012 výstava „Dobré slovo je jako chleba“
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Ležácké podvečery
30. března 2012
PŘÍBĚHY ZE STARÉHO ZÁKONA II, převzaté představení pražského divadla VIOLA
účinkovali: Barbora Munzarová a Josef Somr, violoncello Andrea Rattayová, režie Lída Engelová
5. dubna 2012
Křeslo pro Lubu Skořepovou
večerem provázel ředitel PL, klavírní doprovod Alena Strouhalová
13. dubna 2012
Křeslo pro Josefa Klímu
večerem provázel Jan Mikeš, klavírní doprovod Josef Klíma
20. dubna 2012
Poprvé vdaná
Převzaté divadelní představení, za které obdržela herečka Cenu Thálie za rok 2002.
Účinkovala Taťjana Medvecká, režie Jaromír Pleskot
27. dubna 2012
Křeslo pro Karla Vágnera
večerem provázel Robert Tamchyna
18. května 2012
Křeslo pro Václava Cílka
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová
25. května 2012
Křeslo pro Martinu Kociánovou
večerem provázela Žofie Vokálková, flétna Ž. Vokálková, zpěv M. Kociánová
8. září 2012
Exulant z říše slůvek lásky
účinkovali: Máša Málková, Martin Písařík, text Jan Mikeš, režie Tomáš Vondrovic
14. září 2012
Hodně smíchu a pár slz aneb "Co život dal a vzal Betty MacDonaldové"
účinkovali: Tereza Kostková, Carmen Mayerová, režie Jaromír Pleskot
5. října 2012
Křeslo pro Vladimíra Brabce
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová
11. října 2012
Křeslo pro Jana Rosáka
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Štěpánka Boušková
19. října 2012
Křeslo pro Michala Horáčka
večerem provázel Jan Mikeš, klavírní doprovod Alena Strouhalová
1. listopadu 2012
Křeslo pro Naďu Konvalinkovou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Štěpánka Boušková
8. prosince 2012
Adventní koncert
účinkovali MUSICA DOLCE VITA
Žofie Vokálková - flétna, Zbyňka Šolcová - harfa, Daniela Demuthová - soprán
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Návštěvnost NKP Ležáky 2012
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Cel. 2012
Cel. 2011
rozdíl

cizinci
0
0
0
7
7
55
16
32
3
10
0
0
130
70
+60

ČR
4
0
5
185
349
351
1106
818
315
96
0
0
3229
2734
+495

ciz. studenti
0
0
0
18
0
1
10
2
0
10
0
0
41
64
-23

ČR studenti zdarma
0
0
0
0
48
154
116
57
502
141
538
7649
473
190
398
195
145
101
141
58
0
0
0
0
2361
8545
1797
3461
+564
+5084

ostatní
0
0
0
29
144
113
244
176
176
75
0
0
957
826
+131

kultura

0
0
45
233
132
0
0
0
105
62
78
45
800
744
+56

celkem
4
0
252
645
1275
8707
2039
1621
845
552
78
45
16063
9696
+6367

Komentář:
Zásluhu na výrazně zvýšené návštěvnosti má především pietní vzpomínka k 70. výročí tragédie a některé
související doprovodné programy v červnu. Kladem je i zvýšení zájmu studentů.
4. KP LETY U PÍSKU

Usnesením vlády České republiky č. 589 ze dne 4. května 2009, které se promítlo do znění zřizovací listiny
Památníku Lidice, přešla péče o pietní území bývalého cikánského tábora v Letech u Písku do působnosti této
organizace.
Posláním Památníku Lidice je tak, kromě jiného, „péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů
internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech u Písku včetně péče a úpravy pietního místa“.

Dne 13. května se uskutečnila vzpomínka na romské oběti z letského tábora na nouzovém pohřebišti
v Letech u Písku. Účastníci piety bez zástupců Památníku Lidice položili věnce a květinové dary k pomníku,
který je na pohřebišti umístěn od roku 1995 zásluhou tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla.
K přítomným hovořil potomek romských obětí a předseda VPORH pan Čeněk Růžička.
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Z podnětu Úřadu Vlády ČR se dne 9. července 2012 na pietním území KP Lety, a za účasti předsedy
Vlády ČR Petra Nečase, uskutečnila vzpomínka na oběti romského holocaustu.
Ve svém krátkém projevu Petr Nečas připomenul letošní 70. výročí heydrichiády a vypálení Lidic a Ležáků.
Krátce shrnul důsledky rozkazu generálního velitele protektorátní policie a zdůraznil, že tímto datem lze označit
zahájení genocidy na Romech a Sintech, která vedla ve svém důsledku k praktické likvidaci této menšiny na
území Protektorátu. Romové tak přinesli, v přepočtu k obyvatelstvu, největší oběť na našem území za druhé
světové války a proto jejich osud neodmyslitelně patří k tragické historii naší země.
Pietní vzpomínky se kromě řady zástupců médií a pracovníků Památníku Lidice zúčastnila starostka obce Lety
u Písku Blanka Hlavínová a ředitel ÚSTR Daniel Herman.

2. srpna 2012 bylo v KP lety připomenuto nejen 70. výročí založení „Cikánského tábora Lety“ a počátek
romského holocaustu na území našeho státu, ale také ukončení činnosti cikánského tábora v Osvětimi, kdy bylo
během jedné noci popraveno téměř 3 tisíce Romů a Sintů. V některých zemích je tento den právem považován
za „Mezinárodní den obětí romského holocaustu“.
Položením květin u pomníku „Obětem cikánského tábora v Letech 1942-1943. Nezapomeňte. Ma bisteren.“
uctili památku obětí romského holocaustu zástupci Úřadu vlády, Společenství Romů na Moravě, Obce Lety a
Památníku Lidice.
V září byla v KP Lety spuštěna nová služba. Aplikace pro smart telefony umožňuje návštěvníkům KP
Lety prohlédnout si venkovní expozice samostatně bez průvodce. Aplikace obsahuje audio-nahrávky, texty,
mapu a také historické i současné fotografie pietního místa.
22. října byla pokřtěna novela Přemysla Veverky „Jdou do nebe“.Tato literární fikce respektující
historická fakta a souvislosti, pojednává o pobytu vězňů v cikánském táboře v Letech u Písku v době nacistické
okupace.
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Přehled výstav uspořádaných v KP Lety v roce 2012
Stálá expozice na pietním území pod názvem „Lety, život za plotem“ a repliky původních ubikací je otevřena od
dubna do konce října. Od listopadu do konce března si mohou návštěvníci KP Lety prohlédnout panely stálé
expozice v Infocentru KP Lety.
Výstavy v Infocentru:
26. 3. 2012
Představení výstavy Porrajmos
26. 3. – 3. 6. 2012
Výstava „Tragédie v Ležákách“
4. 6. – 2. 9. 2012
Výstava prací fotografické soutěže pro mládež
3. 9. – 31. 10. 2012
Výstava „Zapomenuté Javoříčko“

Návštěvnost KP LETY 2012
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Cel. 2012
Cel. 2011
rozdíl

cizinci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
4
0

ČR
0
0
135
948
1419
1202
3080
2876
1427
791
46
0
11924
10369
+1555

ciz. studenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ČR studenti obsluha
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
35
0
0
0

ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
-20

kultura

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem
0
0
135
983
1419
1202
308
2876
1427
795
46
0
11963
10428
+1535

Komentář:
Opět historicky nejvyšší návštěvnost KP Lety je důkazem dobré propagační práce a faktu, že ani tato nedávná
smutná historie není občanům ČR lhostejná.
5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY
Dne 26.7.2012 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to Okresní
správou sociálního zabezpečení Kladno, kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.
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Příjmy 2012 celkem

34 386 tis.Kč

vstupné ............................................................. 1 843 tis. Kč
příspěvek Ministerstva kultury ČR .................... 20 860 tis. Kč
ostatní příjmy .................................................... 11 683 tis. Kč
hospodářská činnost ……………………………. 278 tis. Kč
Výdaje 2012 celkem

34 386 tis.Kč

materiálové náklady a energie …………………. 3 353 tis. Kč
služby ……………………………………………... 6 109 tis. Kč
osobní náklady celkem ……………………......... 8 092 tis. Kč
ostatní náklady ……………………………........... 16 832 tis. Kč
hospodářská činnost …………………………….. 117 tis. Kč
Dotace ze státního rozpočtu :
Příspěvek na provoz

20 860 tis. Kč

Účelové dotace

70 tis. Kč

„Mezinárodní dětská výtvarná výstava - katalog“ (MŠMT)

50 tis. Kč

Štafeta Ravensbrück – Lidice – Ležáky, memoriál K. Kněze

40 tis. Kč

Katalog 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012

110 tis. Kč

Celostátní výstava poštovních známek Lidice 2012

159 tis. Kč

Propagace a prezentace 70. výročí lidické tragédie a 40. výročí
Mezinárodní dětské výstavy Lidice ve světě i v ČR

70 tis. Kč

na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání
informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených
vybraných jednotek

284 tis. Kč

Odborné akreditované semináře pro pedagogy (MŠMT)

400 tis. Kč

Mezinárodní vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století“ (MŠMT)

Neinvestiční prostředky
3 972 766,- Kč Objekt In Memoriam – oprava opěrných zdí a fasády
(134V112000047)
65 tis. Kč

ISO D – ochrana před nepříznivými vlivy (134V515000016)

225 006,- Kč

Oprava chodníku u hrobu (134V112000103)

634 tis. Kč

Oprava závlahového systému (134V112000104)

Investiční prostředky
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724 954,- Kč

Dokumentární vzdělávací program „Lidice“ (134V112000081)

479 001,60 Kč Rekonstrukce obslužné komunikace k muzeu v Lidicích
(134V112000082)
233 129,- Kč

Rekonstrukce suterénních prostor v Lidické galerii (134V112000106)
Investiční prostředky - nároky z nespotřebovaných výdajů:

20 tis. Kč

Ležáky, projektová dokumentace na kapli (134V112000014)

Jmenovitý seznam největších dárců v roce 2012
100 000,00 UNICREDIT BANK
25 000,00 DAR NA ŠACHOVOU SIMULTÁNKU
20 000,00 MONLID DEVELOPMENT
15 000,00 Pavel BERÁNEK
15 000,00 OS KOVO
15 000,00 SOCHOROVA VÁLCOVNA
10 000,00 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
10 000,00 INSPIRED FILM/VIDEO LTD STAFFORD
10 000,00 JOSEFINA NAPRAVILOVÁ
7 400,00 VLASTENECKÉ SDRUŽENÍ ANTIFAŠISTŮ SEMILY
7 000,00 Jaromír NOHAVICA
5 000,00 VLASTENECKÉ SDRUŽENÍ ANTIFAŠISTŮ SEMILY
5 000,00 Michal HORÁČEK
3 000,00 ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ
3 000,00 OV KSĆM KLADNO
1 500,00 KLUB J.JABŮRKOVÉ DAR NA RS
1 000,00 P.MARKVARTOVÁ
1 000,00 ARMEANOVÁ EVA
1 000,00 P. ŠTEFEK
800,00 AFTER THE BATTLE
500,00 ZO ČSBS Lidice
500,00 ZO ČSBS LIDICE
400,00 ING. RYBÁRIK
300,00 Manželé KUBECOVI
300,00 SVATBA,RŮŽEČ SLABIHOUDEK
300,00 Manželé VONDROVI
300,00 Pavel HOREŠOVSKÝ
300,00 Manželé ŠUŠOROVI
300,00 Manželé FEDÁKOVI
300,00 Manželé JŮNOVI
300,00 Manželé MÍČKOVI
300,00 Manželé DVOŘÁKOVI
300,00 Manželé BARTŮŇKOVI
300,00 Manželé PALASOVI
300,00 Manželé VOTAVOVI
300,00 Manželé PÁTKOVI
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300,00 P. KOZLOVÁ
300,00 Manželé ŠVÁBOVI
300,00 Manželé HOVORKOVI
300,00 Manželé ŠMERDOVI
300,00 Manželé ČERNÝCH
300,00 Manželé JANNOVI
300,00 Manželé JÍCHOVI
300,00 Manželé ČERNOŠOVI
200,00 Pavel HOREŠOVSKÝ
100,00 Pavel HOREŠOVSKÝ

Seznam dárců naleznete také na internetu na adrese www.lidice-memorial.cz

6. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
V roce 2012 byly v Památníku Lidice provedeny následující investiční akce a opravy:
Investice a opravy Památník Lidice:
-

dokončena rekonstrukce opěrných zdí u IN MEMORIAM a odvodnění nádvoří před muzeem
dokončena rekonstrukce stálé expozice galerie
opraveny závlahy v RS
opraveny elektrické rozvaděče v Růžovém sadu a na parkovišti u silnice
oprava chodníku pod společným hrobem
další výměna videoprojektorů v muzeu
výměna oken a dveří v In memoriam
rekonstrukce místností v suterénu pro potřeby MDVV
instalace vzduchotechniky ve skladě knih a suvenýrů
oprava kobky pro vzduchotechniku v zahradě u LG
stavební úpravy v suterénu LG - vytvoření archivu pro oddělení investic a údržby
rekonstrukce obslužné cesty k muzeu
výkupy pozemků v Pietním území, kat. úz. Lidice – provedeny po dvou letech administrace

Investice a opravy v Ležákách:
- výměna septiku včetně opravy kanalizační přípojky
- oprava opěrných zdí u svahu pod hrobodomem
- provedena architektonická soutěž o návrh na kapli
- výměna dvou projektorů v muzeu
Investice a opravy v Letech:
- záruční oprava odvodnění cesty před amfiteátrem
- instalace dešťových žlabů a svodů na replikách domků
Na úseku údržby a oprav bylo realizováno:
technické zajištění všech pamětních a společenských akcí pořádaných Památníkem Lidice a dále:
Lidice:
- předsezónní a posezónní servis čerpací techniky fontán a studny u rybníka
- pravidelný servis výtahů, počítačové sítě, vzduchotechniky, EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích
přístrojů
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-

komplexní údržba zeleně a komunikací v areálu NKP, Růžovém sadu a v zahradě u galerie
servis a opravy dopravních prostředků, komunální a zahradní techniky
opravy elektrické instalace
odstranění vad a provedení revize na regulační stanici plynu a plynových přípojkách
kompletní vymalování podloubí u Glorietu

Ležáky:
- pravidelný servis EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích přístrojů
- komplexní údržba zeleně, komunikací a naučné stezky v areálu NKP
- pravidelné odběry vzorků z vrtu
- opravy malby v restauraci, muzeu, minigalerii, veřejných WC
- oprava nátěru lavic a odpadkových košů
- oprava parkovacích míst
- oprava spár v podlaze v muzeu
- oprava PC v recepci muzea
- oprava kamenného svahu na pietním území
Lety:
-

údržba zeleně, komunikací a naučné stezky
odstraňování škod způsobených vandaly
nátěry replik domků, lavic, odpadkových košů a informačních tabulí
odčerpání žumpy
výměna informační tabule u bývalé správní budovy
oprava kamery
oprava sedáků v amfiteátru

8. VÝHLED ČINNOSTI NA ROK 2013
Rok 2013 bude rokem „běžným“ v činnosti Památníku Lidice.
Památník Lidice se ve své činnosti opět zaměří na výstavní, ediční, vzdělávací i propagační činnost. Po
zkušenostech z minulých let je potřeba opět rozšířit nabídku ve vzdělávání pedagogů a mládeže a zaměřit se
více na programy pro seniory. Nadále musíme intenzívně využívat dosud žijících pamětníků a pořádat besedy
nejen v Lidicích, ale i na školách po celé republice.
Vedle úspěšné mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež, dobře navštěvovaných seminářů pro pedagogy a
výchovných projektů pro mládež, tradiční a nyní skvěle obesílané MDVV i již tradiční celostátní pěvecké
přehlídce dětských sborů chceme pokračovat v pořádání šachového turnaje pro mládež v Lidicích, opět
uspořádat Memoriál K. Kněze a pochod Oheň (bez) naděje v Ležákách.
Významnou součástí činnosti Památníku Lidice by měla být, po jistém útlumu, spolupráce na zviditelnění
dalších památných míst zapojených do Memoranda o spolupráci vypálených obcí, při současném rozvoji
spolupráce na evropské úrovni. Současně budeme pokračovat ve spolupráci se Sdružením Čechů na Volyni a
jejich přátel.
K dalším z konkrétních úkolů, které chceme realizovat, je spolupráce při péči o stálou sbírku moderního umění
s Moravskou galerií v Brně a spolupráce s Národní galerií Praha ve vzdělávacích programech. Pokračovat
budeme ve spolupráci s anglickým městem Stoke-on-Trent, Památníkem Vojna, Muzeem romské kultury,
Památníkem v Hodoníně u Kunštátu, Klubem autorů literatury faktu, ve spolupráci s velvyslanectvím státu Izrael
budeme realizovat vědomostní soutěž pro mládež CEMACH.
Potenciál budovy Lidické galerie jako tradičního kulturního střediska Lidic a blízkého okolí bude nadále využíván
k pořádání večerních kulturně-vzdělávacích pořadů pro dospělé i dopoledních pořadů pro studenty z okolních
škol. Pokračovat budeme i v pořádání sobotních výtvarných dílen pro děti.
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NKP Ležáky budeme nadále využívat pro vzdělávání mládeže a pedagogů. Osvědčilo se netradiční zahájení
sezóny v Ležákách otvíráním studánek, na které navazuje Noc s Andersenem v některých okolních základních
školách. Využívat se bude definitivně zprovozněná naučná stezka z Vrbatova Kostelce do Ležáků. Pokračovat
budeme i v organizování lednových setkání Silver A v paměti tří generací v Pardubicích. V ležáckém muzeu
budeme pokračovat v kulturně-vzdělávacích pořadech, které si zde našly již pravidelné diváky.
Zaměření činnosti Památníku Lidice bude opět napřeno na zviditelnění KP Lety ve vztahu ke školám i širší
veřejnosti.
V propagaci činnosti Památníku Lidice chceme, i přes nadále snížený rozpočet a omezení běžné inzerce,
využívat stávající potenciál úspěšných doprovodných aktivit, spolupráci s některými médii, zejména pak
s veřejnoprávní televizí.
Rok 2013 by měl být rokem hledání vhodných forem v jeho další činnosti z hlediska prezentování historie
v Lidicích i v Ležákách.
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